
R
EC

IC
LE

 A
 IN

FO
R

M
A

ÇÃ
O

: P
A

SS
E 

ES
TE

 J
O

R
N

A
L 

PA
RA

 O
U

TR
O

 L
EI

TO
R

O
 Jo

rn
al

 M
et

ro
 é

 im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 c

er
tif

ic
ad

o 
FS

C,
 g

ar
an

tia
 d

e
m

an
ej

o 
flo

re
st

al
 r

es
po

ns
áv

el
, e

 c
om

 t
in

ta
 e

co
ló

gi
ca

 e
la

bo
ra

da
co

m
 m

at
ér

ia
s-

pr
im

as
 b

io
de

riv
ad

as
 e

 re
no

vá
ve

is
 p

el
a 

gr
áf

ic
a 

Pl
ur

al
.

Tragédia no cinema

Atirador pode
ser condenado
à morte 
nos EUA

Promotoria tem 60 dias para
decidir se pede pena capital para
homem que matou 12 {pág 08}

Cachoeira pode 
se beneficiar de
delação premiada

Justiça goiana tentará convencer
o bicheiro a colaborar em troca de
redução de pena {pág 06}

SBC prevê R$ 39 milhões
para aluguel de veículos

Seis atas de preço para locação somam R$ 39 milhões para período de 12 meses Contratos dão respaldo
legal, mas prefeitura admite que verba não será usada Acordos atuais têm o valor de R$ 2,3 milhões {pág 02}

ANDERSOM GORES/ABCDIGIPRESS

Prefeitura contrata empresa 
que fará a manutenção nos faróis
com cronômetros {pág 03}

SCS conserta 
semáforos da 
avenida Goiás

Mín 16°C
Máx 25°C

ABC
Terça-feira, 
24 de julho de 2012

Edição nº 666, ano 3

Motorista tem convulsão ao volante, perde
o controle e entra na praça de alimentação do
Extra Anchieta Não houve feridos {pág 03}

Carro invade praça 
de alimentação

Apesar do susto, ninguém se machucou e motorista recebeu alta após ficar em observação

JAIR OLIVEIRA FAZ
APRESENTAÇÃO

GRATUITA EM
SANTO ANDRÉ {pág 11}

SARGENTO
‘PROTOTYPE 2’ VIRA 
FEBRE E CHEGA EM 
FORMATO PARA PC {pág 10}
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ALESSANDRO VALLE/ ABCDIGIPRESS

Muro da linha de trem
ganha grafites sobre
sustentabilidade

Os muros que separam os trilhos da CPTM  (Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos) entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra ganharam cores novas no fi-
nal de semana.  É o segundo ano consecutivo que o trecho, de cerca de 600 metros,
recebe intervenção. O projeto é coordenado pela artista plástica chilena Monica
Ancapi. Os desenhos são de grafiteiros da região. O tema para este ano foi susten-
tabilidade. Os trabalhos podem ser vistos da avenida Capitão João, em Mauá. Os
grafites estão presentes também no muro próximo a Estação Prefeito Celso Daniel,
em Santo André, onde tema é a luta pelo fim da violência contra a mulher.

Cores novas nos trilhos

Artistas da região pintaram o paredão no final de semana

SBC pode gastar até R$ 39 mi
com aluguel de veículos
A Prefeitura de São Bernar-
do registrou seis atas de
preço para locação de veí-
culos que somam  R$ 39
milhões para período de
até 12 meses. A adminis-
tração publicou os docu-
mentos em seu Relatório
Trimestral das Atas de Re-
gistro de Preço. 

Em quatro contratos,
há disponibilidade tam-
bém de motoristas para os
veículos. As atas começa-
ram a ser assinadas em
março. A última delas é do
dia 2 deste mês. 

Os contratos dão respal-
do legal para as locações,
mas, de acordo com o mu-

nicípio, não chegarão ne-
cessariamente aos valores
estabelecidos. “Atualmente
utilizamos dois contratos,
no valor de R$ 2,3 milhões,
válidos por nove meses. Es-
te deve ser o valor adotado
para o próximo ano tam-
bém. Não temos intenção
de chegar aos R$ 39 mi-
lhões”, disse o secretário
de Serviços Urbanos, Seba-
tiao Ney Vaz Júnior.

De acordo com o admi-
nistrador, o valor presente
nas atas é alto porque diz
respeito a todos os tipos de
veículos disponíveis na fro-
ta muncipal. “É um meca-
nismo legal para cotarmos

quanto seria o aluguel, vá-
lido por 12 meses. Mas não
há verba para tudo isso.”

Vaz não soube informar
o número de veículos loca-
dos atualmente com os R$
2,3 milhões. Nas atas do
ano passado, o valor total
de R$ 37 milhões era equi-
valente a 337 veículos e
220 motoristas.

O secretário afirma que
a locação é mais vantajosa
a médio e longo prazo.
“São Bernardo tinha frota
muito antiga. O aluguel
nos permite colocar carros
mais novos nas ruas, sem
custos com manutenção.” 

METRO ABC

Assinatura de seis atas de registro de preço permite que prefeitura terceirize sua frota  
Secretário afirma que intenção é gastar apenas R$ 2,3 milhões do total cotado nos contratos

Locação reduz gastos 
com manutenção 

ANDERSON GORES/ABCDIGIPRESS

Quanto custa?

Com os R$ 39 milhões para
locação, seria possível
comprar cerca de:

7,8mil  motos

1,5mil  carros populares

390 caminhões

260 ônibus

Desaparecida

A Polícia Civil
procura desde a
terça-feira pas-
sada a estudan-
te Bruna Rober-
ta Bonifácio de

Oliveira, 17
anos. A jovem
foi vista pela
última vez ao

sair da Bibliote-
ca Manuel Ban-
deira, no Baeta
Neves, em São
Bernardo. Um
amigo disse ao

policiais que re-
cebeu um tele-
fonema rápido

de Bruna pedin-
do socorro.

Quem tiver in-
formações pode
avisar a polícia,
pelo 190 ou pe-
lo Disk Denún-

cia, 181.

Cotações
Dólar

+ 0,93%
(R$ 2,04)

+ 0,47%
(R$ 2,47)

Euro

Bovespa Selic
(8%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

- 2,14%
(53.033 pts)
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Quase um ano depois, faróis
da av. Goiás serão consertados

Cronômetros dos semáforos possuem defeitos em cerca de 20 pontos Metro ABC denuncia problemas desde
agosto do ano passado Prefeitura contratou empresa para manutenção e adequação de tecnologia na via

Os cronômetros dos cruza-
mentos da avenida Goiás,
em São Caetano, devem
voltar a funcionar nas pró-
ximas semanas. A prefeitu-
ra divulgou em seus atos
oficiais a contratação de
empresa para serviços de
reparos e adequação tecno-
lógica dos semáforos da
via. Se nenhuma outra em-
presa que participava da
disputa entrar com recurso
contra a escolha da Portal
Sinalização Viária, o con-
trato deve ser assinado
dentro de alguns dias.

Desde agosto do ano pas-
sado, o Metro ABC denun-
cia problemas com os fa-
róis de uma das principais
vias da cidade. Cerca de 20
cruzamentos possuem de-
feitos no cronômetro. En-
tre os pontos, estão os cru-
zamentos com as avenidas
Doutor Augusto de Toledo
e Presidente Kennedy,
além da passagens de pe-
destres em frente a GM. 

O equipamento deveria
informar o tempo restante

para mudança de cor. Mas
muitos possuem a conta-
gem apenas para o verme-
lho ou para o verde. Em ou-
tros casos, nenhum dos
dois funciona. Há proble-
mas também no letreiro de
informações presente nos
equipamentos, sem opera-
ção em parte deles.

Em janeiro deste ano, a
prefeitura afirmou que a
demora no conserto era
motivada pela falta de
componentes elétricos no
mercado nacional. A expec-
tativa era de que o proble-
ma fosse resolvido no iní-
cio do ano.

A administração não in-
formou o valor do contrato.

Contagem de tempo não funciona em parte deles

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

VANESSA SELICANI
METRO ABC

35%é a redução
média de aci-

dentes verificada em
cruzamentos que pos-
suem contagem de
tempo, segundo a USP.

Em alguns casos, há problemas também nos letreiros

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

No fim da manhã de on-
tem, um motorista invadiu
com seu veículo a praça de
alimentação da unidade
Anchieta do supermercado
Extra, em São Bernardo.
Apesar do susto, ninguém
se feriu. Segundo a prefei-
tura, o condutor sofreu
convulsão ao volante e per-

deu os sentidos, o que teria
provocado o acidente.

Socorrido por ambulân-
cia do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Ur-
gência), o motorista Waldir
Rodrigues, 52 anos, foi le-
vado ao Pronto-Socorro
Central de São Bernardo.

Na unidade de saúde, o

paciente passou por uma
tomografia. O resultado do
exame não apresentou ne-
nhuma anormalidade ou
fratura. Rodrigues ficou
em observação e recebeu
alta às 16h30.

O Extra e a praça de ali-
mentação funcionam nor-
malmente. METRO ABC

Veículo só parou após bater no muro de uma das lojas

ANDERSON GORES/ABCDIGIPRESS

Carro invade praça de
alimentação do Extra

Geração de emprego recua 45% em um ano
O ABC fechou a balança de
emprego com saldo positivo
de 7.986 vagas no primeiro
semestre do ano. Apesar de
significar mais admissões
do que demissões, o total é
45% menor do que nos seis
primeiros meses de 2011,
quando o resultado foi de
14.513 postos.

A diferença, concordam
os analistas, é motivada
pela desacelaração da eco-
nomia. Na região, o setor
industrial é o mais afetado
pela redução no ritmo de
produção e de geração de
emprego, sobretudo em
São Bernardo.

“Mesmo com o esforço

do governo federal em re-
duzir impostos e motivar o
consumo, existe um garga-
lo porque as famílias não
estão em condição de con-
trair mais dívidas”, afir-
mou o professor do curso
de Ciências Econômicas da
Universidade Metodista,
Sandro Maskio. METRO ABC

Balança

Veja a comparação do nú-

mero de vagas de trabalho

na região entre os primei-

ros semestres deste e do

ano passado. Os dados são

do Ministério do Trabalho

e Emprego.

Santo André

jan a jun 2011: 4.990 
jan a jun 2012: 5.292
diferença: + 302

São Bernardo

jan a jun 2011: 6.333
jan a jun 2012: 845
diferença: - 5.488

São Caetano

jan a jun 2011: 3.190
jan a jun 2012: 1.849
diferença: - 1.341

ABC

jan a jun 2011: 14.513
jan a jun 2012: 7.986
diferença: - 6.527
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As rodovias Rio-Santos, Pa-
dre Manoel da Nóbrega e
Mogi-Bertioga serão refor-
madas a partir de agosto
deste ano. As melhorias
fazem parte do pacote de
obras “Operação Ve-
rão/2013”, lançado ontem
pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER).
As obras têm como objeti-
vo melhorar as condições
de infraestrutura e am-
pliar a capacidade de trá-
fego das rodovias. 

De acordo com o DER, a
estimativa é de que as
obras sejam concluídas em
dezembro deste ano. 

Segundo o DER, o maior
investimento, um total de
R$ 31 milhões, está reser-
vado para a restauração e
recapeamento da pista no
trecho entre Itanhaém e
Peruíbe, numa extensão
total de 20km. A terceira
faixa no trecho entre Praia
Grande e Mongaguá, do
km 292,2 ao km 302,6 terá

o custo de  R$ 23,8 mi-
lhões. (Confira abaixo). 

Outras rovodias benefi-
ciadas no pacote são: SP-
131, SP-125 (Rodovia Os-
waldo Cruz) e a SP-099
(Rodovia dos Tamoios)

também foram contem-
pladas no pacote de me-
lhorias.

O secretário de Segurança
de São Paulo, Antônio Fer-
reira Pinto, afirmou on-
tem que a criminalidade
na cidade está aumentan-
do ao lamentar a morte do
italiano Tomasso Lotto, de
26 anos. Ele foi morto no
sábado, em uma tentativa
de assalto no cruzamento
das avenidas 9 de Julho e
São Gabriel, no Itaim.

Segundo o secretário,
este foi apenas mais um
crime dos vários que acon-
tecem na cidade. “Lamen-
tavelmente é a escalada da
violência”, disse.

O Deic e o DHPP estão
investigando o crime. Por
enquanto, não há pistas.

Lotto estava no carro de
um amigo, um espanhol
que vive em São Paulo,
quando dois criminosos
em uma motocicleta anu-
niaram o assalto. Ao ten-
tar sair do veículo, ele foi
baleado no tórax.

Ontem de manhã, fami-
liares do italiano desem-
barcou em Cumbica para
buscar o corpo. Eles  fo-
ram levados para o consu-
lado italiano. À tarde, o
pai e o irmão da vítima fo-
ram ao IML (Instituto Mé-
dico-Legal) identificar o
corpo. Eles foram acompa-
nhados pelo vice-cônsul
da Itália em SP, Marco Leo-
ne. Segundo ele, o crime
estristeceu a comunidade
italiana no Brasil.

O corpo de Tomasso Loto
deve ser enviado até o fim
da semana para a Itália.
Uma cerimônia rápida deve
ser realizada no aeroporto
de Guarulhos. METRO

ANA PAULA SANTOS
METRO SANTOS

www.readmetro.com
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Rodovias da Baixada Santista
serão reformadas para o verão

Rodovia Padre Manoel da 

Nóbrega está incluída no pacote de obras 

FRED CASAGRANDE / METRO SANTOS

Obras na BS

Confira os trechos que 

passarão por reforma 

nas rodovias da Baixada:

Bertioga e Monte Cabrão

Nivelamento do acosta-
mento - trecho de 36,7km;
Bertioga

Recuperação de trecho 
crítico entre os km 215 
e km 218;
Praia Grande e Mongaguá

Implantação da 3ª faixa en-
tre os km 292,2 e km 302,6;
Itanhaém e Peruíbe

Restauração e recapeamento
da pista - 20km de extensão;
SP-098 

(Rodovia Mogi-Bertioga)

Remodelação e recupera-
ção do pavimento, implan-
tação de baias para para-
das emergenciais, do 
km 77 ao km 80,4. Além 
de reparos localizados, 
do km 56,65 ao km 92,3,
no trecho entre Mogi 
das Cruzes, Biritiba 
Mirim e Bertioga;
Bertioga

Recapeamento da 
pista, implantação de 
faixa adicional (sentido
norte) e iluminação, 
incluindo alargamento 
das pontes no 
km 92,78, km93,25;  
e km 97,20.

Secretário admite
escalada de violência

Pai e irmão da vítima foram ao IML ontem à tarde

J.DURAN MACHFEE/FUTURA PRESS

Ao lamentar morte de italiano, Antônio Ferreira Pinto disse que crime foi
apenas ‘mais um na capital’ Pais de vítima chegam para buscar o corpo

“É um crime a 
mais que ocorre 
na capital. 
A gente lamenta.”
SECRETÁRIO FERREIRA PINTO

DEFESA DE JEFFERSON
PROMETE ‘SACUDIR’ O SU-
PREMO. A defesa do ex-mi-
nistro José Dirceu (Casa
Civil), acusado de “chefe
da quadrilha” do mensa-
lão pela Procuradoria-Ge-
ral da República, terá um
rival digno de “nervos de
aço” na tribuna do Supre-
mo em agosto. O advoga-
do do deputado cassado
Roberto Jefferson fará acu-
sações duras ao procura-
dor-geral Roberto Gurgel
por “omissão” ao transfor-
mar o cliente em réu, e
não na “melhor” testemu-
nha de acusação, numa
denúncia “descabelada”. E
reafirmará a existência do
mensalão.

AVISO DE INCÊNDIO. O ad-
vogado Luiz Francisco
Barbosa reforçará a tese
com retiradas e recibos
bancários envolvendo os
mensaleiros, e avisa: “me
aguardem”.

PANCADARIA. Lula, que te-
ria sido avisado por Jeffer-
son, mas ficou fora do pro-
cesso, deverá “apanhar”
bastante, junto com o pro-
curador-geral Gurgel.

PARA PSDB, INVESTIGAR
BLOGS NÃO CENSURA IM-
PRENSA. O diretório nacio-
nal do PSDB pediu à Pro-
curadoria Geral Eleitoral
para investigar suposto
patrocínio de empresas
públicas a sites e blogs
com elogios excessivos ao
PT e ao governo, e ataques
à oposição. Para o secretá-
rio-geral do PSDB, Rodrigo
de Castro (MG), a contesta-
ção “não cerceará a liber-
dade de imprensa”: “O
que não é aceitável é ver-
ba pública abastecer ins-
trumentos de política par-
tidária”, argumenta.

FINANCIADORES. Na de-
núncia enviada à Procu-
radoria Geral Eleitoral, o
PSDB aponta como em-
presas patrocinadoras a
Caixa Econômica e a Pe-
trobras.

GUERRA ON-LINE. Candi-
dato em São Paulo, José
Serra (PSDB) subiu o tom
em discurso na sexta (20)
e comparou militantes do
PT a “tropas de choques”.

PODER SEM PUDOR
Troca justa

ANDRÉ PORTO/METRO

P
edro Simon fazia
campanha para o Se-
nado, em 1978, em
ritmo intenso. Seu

suplente, Alcides Salda-
nha, pouco afeito àquela
agitação, procurou a pri-
meira poltrona confortá-
vel, numa cidade que visi-
tavam e, exausto, desabou.

Um gaúcho de bombachas
e faca na bota não gostou:
– Sai daí, rapaz! Vamos pa-
ra a rua! O que tu queres?
Com olheiras e profundo
cansaço, Saldanha entre-
gou os pontos:
– Queria a suplência do Se-
nado, mas troco tudo por
um banho e cama.

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

CLÁUDIO 
HUMBERTO

Política

José Serra

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

“Ele já
emagreceu uns 18
quilos desde que

foi preso.”
MULHER DO CACHOEIRA,

ANDRESSA MENDONÇA, DIZ QUE
ELE TOMA ANTIDEPRESSIVO HÁ

UM MÊS
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Sem acordo, greve nas
universidades continua

Reunião da categoria com representantes dos ministérios da Educação e do Planejamento
termina em impasse Governo aceita mexer na carga horária, mas descarta reajuste salarial 

A greve dos professores  das
universidades federais com-
pleta hoje 67 dias, sem per-
pectivas de chegar ao fim. A
reunião, ontem, entre o sin-
dicato dos docentes e o go-
verno terminou sem avan-
ços sobre uma nova propos-
ta de aumento de salário e
valorização da carreira.  

O reajuste proposto pe-
lo Ministério da Educação
prevê correção entre 12%
e 45%. Os salários pode-
riam chegar a R$ 17 mil
para os professores titula-
res até 2015. 

Levada para assembleias
em todo o país, a proposta
de reajuste escalonado foi
rejeitada por unanimidade.
Os sindicatos argumentam

que os professores classifi-
cados como assistente-ad-
junto e associado ficariam
prejudicados e um quarto
dos docentes poderiam ter,
inclusive, perdas salariais.
“A proposta do governo de-
sestrutura ainda mais a
nossa carreira”, diz a presi-
dente do Andes (Sindicato
Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Su-
perior), Marinalva Oliveira.

A categoria espera agora
uma nova proposta do go-
verno nos próximos dias e
entregou ao secretário de
Relações de Trabalho do Mi-
nistério do Planejamento,
Sérgio Mendonça, uma car-
ta de princípios para nor-
tear a nova decisão.

Para tentar pôr fim à pa-
ralisação, que prejudica
cerca de um milhão de uni-
versitários, o governo acei-
tou rever a exigência míni-
ma de carga horária de 12
horas-aula por semana. Ho-
je a legislação prevê oito
horas semanais. Por en-

quanto, porém, nenhuma
nova regra foi discutida.

O Ministério da Educação
argumentou que não há
mais espaço no orçamento
para um novo reajuste e
que a proposta feita na se-
mana passada custaria R$ 4
bilhões aos cofres públicos.

A greve dos professores
tem adesão de 58 das 59
universidades federais e de
34 dos 38 institutos fede-
rais de tecnologia. 

Professores fizeram protesto na entrada do Ministério do Planejamento

RICARDO MARQUES / METRO BRASÍLIA

Contraproposta

Confira os argumentos

do sindicato dos pro-

fessores para não acei-

tar a proposta feita pe-

lo governo.

Correção 

Foi descontada a infla-
ção dos reajustes sala-
riais até 2015, mas a ca-
tegoria diz que o au-
mento só atingirá os
professores titulares,
que representam ape-
nas 5% do total.

Carreira 

O governo aceitou redu-
zir de 17 para 13 os ní-
veis de carreira, mas os
sindicalistas classifica-
ram a mudança como in-
suficiente, porque pro-
fessores substitutos ou
sem dedicação exclusiva
teriam perda salarial.

Carga horária

Os docentes teriam que
cumprir, no mínimo, 12
horas/aula semanais,
mas a categoria diz que
a proposta fere a Lei de
Diretrizes e Base e im-
pede o avanço da pes-
quisa e extensão.

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA

www.readmetro.com
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A Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil) emitiu on-
tem a ordem de serviço
que autoriza o consórcio
Inframérica, vencedor do
leilão para explorar o Aero-
porto Internacional Jusceli-
no Kubitschek, a iniciar a
fase de transferência das
operações e de melhoria
nos serviços. Nos próximos
dez dias, a empresa deve
apresentar os projetos das
obras de ampliação e de re-
forma no terminal. A Anac
terá 20 dias para aprovar
ou não a documentação.

O Aeroporto de Brasília
receberá investimentos de
R$ 2,85 bilhões nos 25 anos
de concessão. Pelos próxi-
mos dois anos, serão aplica-
dos R$ 626,5 milhões. Está
prevista a construção de um
novo terminal, com capaci-
dade para, no mínimo, dois
milhões de passageiros por
ano e pátio de aeronaves pa-
ra 24 posições, obras volta-
das à Copa de 2014.

Tarifas
Com a assinatura da ordem
de serviço, a concessionária
passará a cobrar nos próxi-
mos 30 dias um novo valor
de tarifa aeroportuária,
conforme prevê o edital.

Em Brasília, a taxa cairá de
R$ 21,57 para R$ 21,14 a
partir de agosto, para voos
nacionais, e de R$ 38,18 pa-
ra R$ 37,42 em voos inter-
nacionais a partir de 22 de
agosto. METRO BRASÍLIA
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Justiça de Goiás tentará usar a saúde debilitada e o longo período de prisão para convencer o bicheiro a falar tudo
que sabe em troca de redução de pena Contraventor passou por exames médicos e depõe amanhã em Goiânia

Cachoeira receberá oferta
para delação premiada
O bicheiro Carlinhos Ca-
choeira receberá amanhã,
durante depoimento à Justi-
ça Federal de Goiás, uma
oferta de delação premiada.
Os juízes querem aprovei-
tar as alegações da defesa
de saúde debilitada e o pra-
zo já longo da prisão pre-
ventiva para garantir o be-
nefício que assegura ao réu
o direito à redução de pena
em troca de informações
úteis ao processo. 

A hipótese vinha sendo
descartada pelos advogados
até o mês passado, mas as
sucessivas derrotas do con-
traventor para conseguir a
liberdade na Justiça - sete no
total - podem mudar a estra-
tégia da defesa. “Ainda va-
mos conversar a respeito”,
esquivou-se a advogada do
bicheiro, Dora Cavalcanti.

Cachoeira está desde on-
tem em Goiânia, onde fica-
rá até amanhã preso na Su-
perintendência da Polícia
Federal em Goiás.

O bicheiro foi denun-
ciado pelo Ministério Pú-
blico  por comandar o es-
quema de jogos ilegais no
Estado. Na denúncia de
205 páginas, Cachoeira e
mais 80 pessoas são acusa-
das de crimes como for-
mação de quadrilha, cor-
rupção, peculato e viola-
ção de sigilo funcional. As
penas somadas ultrapas-
sam os 30 anos de prisão.

Além de poder falar pela
primeira vez desde que a

Operação Monte Carlo foi
deflagrada - em feveiro -, Ca-
choeira acompanhará tam-
bém os depoimentos de 14
testemunhas (dez de defesa
e quatro de acusação).

O bicheiro recebeu on-
tem uma carta da noiva,
Andressa Mendonça. A ad-

vogada deixou a PF de-
monstrando preocupação
com o estado de depressão
do noivo. “Ele está abatido,
muito magro - já perdeu 18
kg - e triste, tomando anti-
depressivos”, relatou.

Cachoeira passou por
exame no IML (Instituto Mé-

dico Legal) e conseguiu au-
torização para ser recebido
por um médico psiquiatra
indicado pela família para
fazer uma avaliação.

Cachoeira: juízes tentarão convencer o bicheiro a colaborar 

RICARDO MARQUES / METRO BRASÍLIA

CPI irá
acompanhar
depoimento
a distância
A CPI do Cachoeira desig-
nou uma comissão para
acompanhar o depoimen-
to de Carlinhos Cachoei-
ra, em Goiânia. O recesso
parlamentar, no entanto,
impediu que os três inte-
grantes que pediram auto-
rização da comissão pos-
sam acompanhar a au-
diência na Justiça.  

Os deputados Luiz Piti-
man (PMDB-DF), Carlos
Sampaio (PSDB-SP) e Onix
Lorenzoni (DEM-RS) infor-
maram ao presidente da
CPI, senador Vital do Rêgo
(PMDB-PB), que não estarão
presentes. A CPI deve pedir
uma cópia do depoimento
em agosto. METRO BRASÍLIA

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA

A presidente Dilma Rousseff
embarca hoje para Inglater-
ra, onde assiste na sexta-fei-
ra a abertura dos Jogos
Olímpicos de Londres. A co-
mitiva presidencial será for-
mada pelos ministros Anto-
nio Patriota (Relações Exte-
riores), Aldo Rebelo (Espor-
te), Gastão Vieira (Turismo),
Aloizio Mercadante (Educa-
ção) e Helena Chagas (Co-
municação Social), além do
presidente da Câmara, de-
putado Marco Maia.  

Além dos eventos espor-
tivos, a agenda prevê a par-
ticipação da presidente em
eventos turísticos e encon-
tros políticos.

Amanhã, Dilma terá uma
reunião com o primeiro-mi-
nistro britânico, David Ca-
meron. Em seguida,  lança-
rá uma campanha de pro-
moção do turismo brasileiro
no London Film Museum.

Na quinta-feira, a presi-
dente tem um encontro
com o físico Stephen Haw-

king e os bolsistas  brasilei-
ros do programa Ciências
Sem Fronteiras, no Museu
da Ciência, e participará da
inauguração da Casa Brasil.
O local abrigará exposi-
ções, shows e eventos cul-
turais a fim de aproximar a
cultura britânica da brasi-
leira e atrair o público para
os Jogos Olímpicos do Rio
de Janeiro, em 2016.

Na sexta-feira, Dilma é

convidada para uma re-
cepção oferecida pela Rai-
nha Elizabeth aos chefes
de Estado presentes, antes
de seguir para o Estádio
Olímpico.

Ontem, a presidente des-
tacou que 259 atletas  olím-
picos brasileiros recebem
Bolsa Atleta e prometeu am-
pliar o programa. “Podem
contar com o apoio do Bra-
sil”, disse. METRO BRASÍLIA

Dilma Rousseff com parte  da delegação olímpica

ANTÔNIO CRUZ/ABR

Dilma assistirá em Londres
à abertura das Olimpíadas

146
dias é o tempo que
Carlinhos Cachoeira
está preso acusado de
comandar um esque-
ma de jogos ilegais
que envolveu políticos
e empresários e foi
descoberto pela Ope-
ração Monte Carlo, da
Polícia Federal.

Anac analisa projeto para
obras no Aeroporto JK

Em 30 dias, aeroporto já deverá estar sob controle privado

RICARDO MARQUES / METRO BRASÍLIA
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O preço do tomate subiu
233% entre junho e julho,
passando de R$ 1,50 para
quase R$ 5 o quilo, segun-
do a FGV (Fundação Getú-
lio Vargas). Para não ficar
sem o produto na salada, o
economista André Braz,
responsável pela pesquisa,
sugere que o consumidor
faça pesquisa em feiras, su-
permercados e quitandas.

O movimento no preço
foi percebido em alguns es-
tabelecimentos comerciais
entre o final de maio e a
primeira quinzena de ju-
lho. A alta do preço neste
período, aliás, não é típica,
diz a FGV. “Os meses de al-
ta mais aguda do preço do
tomate estão entre janeiro
e abril. Por isso, 2012 mos-
tra um fato raro, tomate
subindo de preço no inver-
no”, diz a pesquisa.

Para Braz, o consumidor

não deve ficar tão preocu-
pado com a variação por-
que, tipicamente, esses re-
pentinos aumentos têm vi-
da curta. Segundo ele, com
a passagem dos efeitos
mais agudos do clima, é
pouco provável que o to-
mate sustente o atual nível
de preços.

METRO
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Taxas mensais cobradas em financiamento ficam entre 1,40% e 1,85% 
Prazo máximo também foi ampliado de 60 meses para 96 meses 

Caixa corta juro para compra
de material de construção

A Caixa Econômica Federal
reduziu ontem os juros co-
brados na linha Constru-
card, que financia a compra
de material de construção.
O banco também ampliou o
prazo máximo de financia-
mento nessa linha.

A taxa máxima de juros
para a linha de financia-
mento de materiais de
construção – Construcard
– da Caixa Econômica Fe-
deral caiu de 2,35% para
1,85% ao mês. Segundo a
Caixa, a taxa mínima pas-
sou de 1,96% para 1,40%
ao mês. O prazo também
foi estendido de 60 para
96 meses, com seis meses
de carência para execução
das obras.

Para este ano, estão dis-
poníveis R$ 5 bilhões. Des-
de 1998, quando foi criada
a linha de financiamento,
foram liberados R$ 15 bi-
lhões e atendidos 1,2 mi-
lhão de clientes.

Para ter acesso à linha é
preciso ir a uma agência
do banco e apresentar do-
cumentos pessoais (RG,
CPF e comprovantes de en-
dereço e de renda) para
avaliação cadastral. Para os
que são clientes da insti-

tuição, em muitos casos, o
limite já pode estar pré-
aprovado. Neste caso, é
preciso fazer a contratação
com o gerente.  Ainda se-
gundo a Caixa, não há li-
mite máximo para o valor
do financiamento, que de-
penderá da capacidade de

pagamento mensal do
cliente. A linha de crédito
Construcard é disponibili-
zada por meio de um car-
tão magnético exclusivo
para uso em lojas de mate-
rial de construção conve-
niadas. Além da compra de
material de construção em

geral, o Construcard pode
ser usado para aquisição
de móveis embutidos e sis-
temas de aquecimento so-
lar. Segundo a Caixa, atual-
mente, são mais de 65 mil
pontos comerciais conve-
niados em todo o Brasil.

METRO

Banco libera R$ 5 bilhões em crédito para o setor neste ano

MARCELO JUSTO/FOLHAPRESS

Aplicativo do Fisco
auxilia brasileiro em
viagens ao exterior
Brasileiros que viajarem ao
exterior têm à disposição
um aplicativo para tirar dú-
vidas sobre o transporte de
bagagens. A Receita Federal
lançou um programa para
tablets e smartphones que
informa que tipo de produ-
to pode trazer ao país e em
que situação é obrigado a
declarar a bagagem. 

O programa está disponí-
vel apenas para o sistema
Android, do Google. Em bre-
ve, a Receita lançará uma
versão para o iOS, da Apple.

Todos os viajantes que
retornam ao Brasil preci-
sam preencher a Declara-
ção de Bagagem Acompa-
nhada (DBA) caso tenham
bens a declarar, conforme
norma da Receita. O docu-
mento somente pode ser
entregue em via impressa.

O programa traz vídeo
informativo, dicas de via-
gem, assistente para entre-
ga da DBA e avaliação, em
que o contribuinte dá nota
ao programa e envia su-
gestões. METRO

Quilo sai por R$ 5

SILVA JUNIOR/FOLHAPRESS

Programa traz informações sobre transporte de bagagens

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

Criação de emprego
com carteira recua 26%
O Brasil registrou no se-
mestre a criação de
1.047.914 vagas com cartei-
ra assinada. O número re-
presenta uma queda de
25,92% em relação ao mes-
mo período de 2011 e refle-
te a desaceleração da eco-
nomia neste ano, segundo
dados do Ministério do Tra-
balho e Emprego. O saldo
representa o pior resultado
para o período desde o pri-
meiro semestre de 2009,
quando foram geradas
397.936 vagas formais. 

Em junho, seguiu-se a
tendência de redução ao
longo do primeiro semes-
tre. Foram abertos 44% pos-
tos formais a menos do
que em maio – o equivalen-
te a 121 mil vagas.

O setor que mais criou
empregos nos primeiros
seis meses do ano foi o de

serviços, que ofereceu cer-
ca de 469 mil postos, segui-
do pela construção civil,
com aproximadamente 205
mil. A indústria de material
de transporte, por outro la-
do, teve queda equivalente
a 3,7 mil vagas.

Os Estados com os maio-
res saldos de criação de
empregos formais foram

Santa Catarina (57,5 mil
vagas), Mato Grosso (37,8
mil) e o Distrito Federal
(18,4 mil). Alagoas foi o
único estado com saldo ne-
gativo, 37,5 mil postos for-
mais a menos. Segundo o
ministério, o decréscimo
foi resultado da seca que
atingiu o setor de cana-de-
açúcar. METRO

Geração de postos tem o pior resultado desde 2009 

LETÍCIA MOREIRA/FOLHAPRESS

Bolsa cai
mais de 2%
e dólar sobe
A Bovespa reduziu as per-
das no final do pregão, mas
ainda assim tombou mais
de 2% pelo segundo dia
consecutivo, seguindo o
pessimismo dos mercados
internacionais. É crescente
o temor de que a Grécia
saia da zona do euro, e de
que a Espanha tenha que
pedir um resgate, após
uma segunda região do
país indicar que precisará
de ajuda do governo.

O Ibovespa fechou on-
tem em baixa de 2,14%, aos
53.033,96 pontos. O giro fi-
nanceiro do pregão foi de
R$ 5,4 bilhões. Em julho, a
Bovespa acumula perdas de
2,43% e no ano, de 6,55%. 

O dólar comercial avan-
çou 0,92%, a R$ 2,042 na
venda. Em julho, a valori-
zação chega a 1,60% e no
ano, a 9,29%.

METRO

Preço do tomate
dispara 233%
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Jihad Makdissi (foto), porta-
voz do Ministério sírio de
Relações Exteriores, disse
que o o governo do ditador
Bashar Al Assad não vai usar
armas químicas contra os re-
beldes. Ele alertou, porém,
que o recurso pode ser utili-
zado caso haja uma inter-
venção estrangeira no país. 

“Qualquer estoque de
armas de destruição em
massa ou quaisquer armas
não convencionais que a
República Árabe da Síria
possuir nunca seriam
usadas contra civis ou
contra o povo sírio du-
rante essa crise, em
qualquer circuns-
tância”, afir-
mouMakdis-
si. No caso
de uma
“agressão”
estrangei-
ra, no en-
tanto, is-
so pode-
ria ocor-

rer, ressalvou o porta-voz.
As declarações provoca-

ram revolta no Ocidente.
Os Estados Unidos afir-
mam que tal possibilidade
não deveria ser cogitada. O
secretário-geral das Na-
ções Unidas, Ban Ki-moon,
declarou que a ameaça é
“repreensível”.

Ele disse que cabe à co-
munidadde internacional

fiscalizar para que o regi-
me de Assad não to-

me tal medida.
Ban reconheceu,
porém, que a
ONU não conhe-
de o status das ar-
mas químicas na

Síria. 
METRO 
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Três dias depois de assassi-
nar 12 pessoas em um cine-
ma da cidade de Aurora, no
Colorado, James Holmes
saiu da solitária onde é
mantido para se apresentar
ao tribunal. Com o olhar
vago e sem dizer nada, ele
ouviu as acusações  de ho-
micídio em primeiro grau,
embora o indiciamento
formal só vá ocorrer na
próxima segunda-feira.

A partir de então, a pro-
motoria tem até 60 dias pa-
ra decidir se pede a pena
de morte para Holmes.
Atualmente, há três pes-
soas no corredor da morte
no Estado do Colorado.
Duas delas foram condena-
das após o trabalho da pro-

motora Carol Chambers, a
mesma que está cuidando
do caso do atirador. 

Na saída do tribunal,
Carol disse a jornalistas
que está conversando com

os envolvidos sobre o as-
sunto. “Se a pena de morte
é pedida, trata-se de um
processo muito longo, que
impactará (as vítimas e os
familiares) por muitos

anos”, disse ela, segundo a
emissora ABC. A pena de
morte é legal no Colorado
desde 1976. De la para cá,
porém, apenas uma pes-
soa foi executada.

O trágico episódio trou-
xe à tona outro debate nos
Estados Unidos: a facilida-
de para a compra de armas.
Ontem, a polícia do Estado
de Maine, também nos
EUA, prendeu um homem
carregado de revólveres e
munição. Timothy Courtoi-
so, 49 anos, disse aos agen-
tes que tinha acabado de
assistir ao filme “Batman,
o Cavaleiro das Trevas Res-
surge” e que estava indo
matar seu chefe.

METRO COM AGÊNCIAS

Atirador pode 
ter pena de morte

Ainda com os cabelos tingidos, ele evitou encarar o juiz

DIVULGAÇÃO

James Holmes saiu da cadeia pela primeira vez desde a noite do crime
No Estado do Maine, a polícia prendeu outro homem carregado de armas

Warner faz mudanças em respeito à tragédia
O assassinato coletivo em
Aurora fez com que a War-
ner Bros. decidisse cortar
uma cena do filme “Caça
aos Gângsteres”, com pre-
visão de estreia em setem-
bro no Brasil. Na cena, um
grupo armado entra em
um cinema e abre fogo
contra a plateia lotada.

Segundo o site norte-

americano “Variety”, a
Warner estaria cogitando
filmar outra cena para co-
locar no lugar dessa, de for-
ma a não associar sua ima-
gem à tragédia.

O estúdio é também res-
ponsável pela película
“Batman, o Cavaleiro das
Trevas” (James Holmes co-
meteu o crime em uma ses-

são do filme, na madruga-
da da última sexta-feira).

Por conta do massacre, a
Warner não divulgou os
números de bilheteria do
fim de semana de estreia.
Analistas estimam que a
arrecadação tenha ficado
em torno de US$ 160 mi-
lhões e US$ 185 milhões. 

METRO COM AGÊNCIAS

Cartaz de “Caça aos
Gangsters”

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Arma química só
com intervenção

Policial olha um dos  carros usados na ação

AKO RASHEED / REUTERS

Atentados matam 111
pessoas no Iraque
Uma série de explosões de
carros-bomba e de tiroteios
matou, pelo menos, 111 pes-
soas e feriu outras 260 no
Iraque. Os ataques ocorre-
ram em todo o país, com al-
vo, principalmente, em sol-
dados e policiais. Foi o dia
mais violento do ano na re-
gião e um dos mais sangren-
tos dos últimos dois anos.

Os atentados não foram
reivindicados por nenhuma
organização, mas é pratica-
mente certo que são de res-
ponsabilidade da rede terro-
rista Al Qaeda. Há alguns
dias, o líder do grupo no Ira-
que anunciou uma ofensiva
com vistas a recuperar o
controle de partes do país. A
Al Qaeda tenta se aproveitar

do vácuo de segurança dei-
xado após a saída das tropas
norte-americanas, em de-
zembro do ano passado. 

Asilo

Em meio ao clima de terror,
o governo iraquiano anun-
ciou a abertura de suas fron-
teiras para os refugiados da
guerra na Síria. Na sexta-fei-
ra, o Iraque havia decidido
fechar seu posto de frontei-
ra, sob o argumento de que
não teria condições de rece-
bê-los, o que provocou a in-
dignação dos iraquianos.
Durante a guerra no país,
que terminou oficialmente
no ano passado, milhares
deles procuraram abrigo na
Síria. METRO

NASA E GETTY IMAGES

Nasa fotografa o Sol como nunca
A Nasa divulgou imagens inéditas da coroa solar, que envolve o astro-rei a uma
temperatura altíssima. Com as fotografias, capturadas no início deste mês, em
16 megapixels, os cientistas conseguirão analisar fenômenos que ocorrem na
coroa e que podem afetar a Terra, como as intensas descargas de energia.

A coroa é superquente: sua temperatura 

chega a 2 milhões de graus Celsius

Ucrânia quer
lei contra
‘propaganda
homossexual’
Autoridades ucranianas
submeteram ao parlamen-
to um projeto de lei que
vai barrar a “propaganda
homossexual” no país. O
argumento é que conteú-
dos com essa temática che-
gam  também às crianças e
isso poderia ser nocivo pa-
ra sua formação.

Se aprovada, a nova re-
gra vai impedir a exibição
de filmes, programas de
TV e campanhas publici-
tárias sobre o assunto.
Ativistas temem que a lei
piore a vida dos homosse-
xuais ucranianos. A Rús-
sia já aprovou uma norma
semelhante.

METRO COM AGÊNCIAS

O “invólucro”, 
visto de longe

Astro-rei em HD
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Espiões que amamos
Os espiões voltaram. Mais de 20
anos depois da queda do Muro de
Berlim e do desmantelamento da
União Soviética, eventos que de-
cretaram o fim da Guerra Fria, o
romance de espionagem ganha
novo fôlego pelas mãos dos ingle-
ses John Le Carré e Ian McEwan.

Aos 79 anos, Le Carré é consi-
derado o mestre do gênero. Ex-
agente do serviço secreto, o autor
voltou à cena com a adaptação de
“O Espião que Sabia Demais” pa-
ra o cinema e o lançamento de
“Nosso Fiel Traidor” (Ed. Record).

Na trama, um jovem casal in-
glês, formado por um professor
universitário e uma advogada, é
abordado em um resort em Antí-
gua pelo misterioso Dima, um
russo que promete entregar os
envolvidos num esquema de lava-
gem de dinheiro em troca de pro-
teção no Reino Unido. Le Carré
revigora o gênero ao construir

um romance que expõe as engre-
nagens do serviço secreto britâni-
co, suas deficiências orçamentá-
rias, sua eterna burocracia e a no-
va agenda que substituiu o anta-
gonismo militar da Guerra Fria.
Conhecido por “Sábado”, “Ams-
terdã” e “Solar”, McEwan envere-
da pela espionagem com “Sere-
na” (Companhia das Letras).

Ambientado nos anos 1970 nu-
ma Inglaterra perplexa diante da
crise econômica e assustada com
a violência do IRA, o romance é
narrado pela personagem-título,
uma bela agente de baixo escalão
do serviço secreto que quebra as
regras ao se envolver com o pro-
missor escritor e, por tabela, desa-
gradar o chefe tão apaixonado
quanto vingativo.

Lançamentos de Ian McEwan e 
John Le Carré trazem de volta gênero 
que andava esquecido pelos leitores 

McEwan é autor do 
recém-lançado “Serena”

Le Carré apresenta o 
elegante “Nosso Fiel Traidor”

cultura www.readmetro.com
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Novidades

O novo jogo da Virgil
Games estava previsto para
ser lançado em abril, mas
foi adiado e, a partir de 14
de agosto, estará
disponível em PC, PS3,
XBOX 360 e Wii U.  A
históra é voltada ao
guerreiro Morte, que busca
a inocência do irmão
Guerra, vítima de uma
conspiração.

Seiya, Hyoga, Shiryu, Shun
e Ikki têm 12 horas para
salvar Saori, a
reencarnação da deusa
Athena, que foi seriamente
ferida. Porém, para concluir
a missão, Seiya e seus
amigos deverão enfrentar
os 12 Cavaleiros de Ouro,
considerados os mais
poderosos do mundo.

“Amazing
Spider Man”.
Disponível
em Xbox
360, DS Wii 
e PC 

O jogo dá continuidade à
história vista no longa e
mostra os próximos passos
de Peter Parker. A
novidade é que o homem-
aranha pode explorar um
mundo aberto, além de
transitar por prédios de
Nova York.  
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Pronto para o 
combate

“A jogabilidade está me-
lhor, com um sistema mais
simples e um mundo aber-
to cheio de missões para fa-
zer”. Com estas palavras, o
gamemaníaco Leonardo Lo-
pes define “Prototype 2” co-
mo a nova sensação do mo-
mento. O jogo que virou fe-
bre – desde seu lançamento
em abril, em XBOX 360 e
PS3 –, está disponível, a par-
tir de hoje, em formato pa-
ra computador em Win-
dows XP e Vista.

Pela tela do PC, o compe-
tidor terá a chance de se en-
volver com a história de Ja-
mes Heller, um sargento
que volta da guerra e encon-
tra Nova York devastada por
um vírus mutante, que aca-

bou dizimando sua família.
Com sede de vingança,

ele sai matando a todos os
mutantes com ferocidade,
até se deparar com Alex
Mercer. Infectado pelo vírus,
Heller ganha os mesmos po-
deres de Alex e vai usá-los
para uma revanche.

Além disso, as eletrizan-
tes cenas reproduzidas por
tecnologia avançada, mos-
tram uma Nova York dividi-

da em três zonas: Verde,
área considerada normal da
cidade; Amarela, que tem
riscos de infecção; e Verme-
lha, a mais perigosa, cha-
mada de “A Toca de Mer-
cer”, local onde tudo está
infectado com o vírus e
Alex é o dono do lugar.

“Prototype 2” apresenta
uma série de extras, como
nos consoles. A Radical En-
tertainment, produtora res-
ponsável, comercializa o jo-
go com eventos especiais,
video-documentários, basti-
dores, poderes e habilida-
des exclusivos para a cam-
panha do personagem. 

Produtora fecha as portas
Os mais fissurados pelo ga-

me quase perdem a chance
de tê-lo em suas mãos. A Ra-
dical Entertainment, cria-
dora de sucessos como “The
Simpsons: Hit & Run”,
“Crash Tag Team Racing” e
até mesmo o jogo do extin-
to SNES, “Mario is Missing”,
anunciou no primeiro se-
mestre deste ano o encerra-
mento das atividades. Justa-
mente pelo pouco retorno
financeiro dos seus jogos.

Portanto, quem espera
por uma continuação, po-
de perder as esperanças.
Basta se divertir com esse,
que tem todos as qualida-
des disponíveis para ani-
mar, com um custo médio
de R$ 200, em lojas e sites
especializados. METRO RIO

‘Prototype 2’ chega ao formato para PC Em game criado pela Radical
Entertainment, sargento volta da guerra e encontra Nova York destruída

No jogo, a família do
sargento James
Heller é dizimada por
um vírus e ele vai
atrás de mutantes em
busca de vingança.

Sargento James Heller

Piper Perabo interpreta a personagem Annie Walker

Anselmo Duarte

Em comemoração aos
50 anos da Palma de
Ouro de Cannes ao fil-
me “O Pagador de Pro-
messas”, o Museu da
Imagem e do Som (MIS-
SP) apresenta a partir
de hoje até quinta-feira
uma retrospectiva de fil-
mes dirigidos pelo ator,
roteirista e cineasta bra-
sileiro Anselmo Duarte.
Além do clássico longa,
será exibido "Vereda da
Salvação” (1962) e “Ab-
solutamente Certo”
(1957). Veja a progra-
mação completa em
mis-sp.org.br. METRO

Luiz Tatit no CCBB

Luiz Tatit faz duas apre-
sentações hoje, no
CCBB-SP (r. Álvares Pen-
teado, 112, tel.: 3113-
3651), acompanhado do
músico Zé Miguel Wis-
nik. Os shows aconte-
cem em dois horários,
às 13h e 20h, com in-
gressos a R$ 6. METRO

Exposições na Leme

A Galeria Leme (av. Val-
demar Ferreira, 130, tel.:
3093-8184) inaugura ho-
je duas exposições. A
primeira é de Márcia de
Moraes, com o tema
“Corpo Duplo”. Paulo Al-
meida apresenta o tra-
balho “Reflecting the
Museums” (imagem
abaixo). METRO

Estreia hoje o segundo
ano de ‘Covert Affairs’
Chega hoje ao canal Sony
Entertainment Television,
às 21h, a segunda tempo-
rada da série “Covert Af-
fairs”.

Protagonizada pela
atriz Piper Perabo, a série
conta a história de Annie
Walker, uma jovem agen-
te da CIA que tem o auxí-
lio em seu difícil trabalho
de Auggie Anderson

(Christopher Gorham),
um agente que ficou cego
ao lutar na Guerra do Ira-
que.

Na nova temporada,
Annie entra em conflitos
entre profissão e vida pes-
soal e se esforça para en-
contrar o equilíbrio entre
um dia a dia mais “calmo”
no meio de suas aventuras
como agente secreta.

A personagem rendeu a
Piper uma indicação ao
Globo de Ouro por sua
atuação em sua primeira
temporada na série.

A terceira temporada
da série estreou no último
dia 10, nos Estados Uni-
dos, e tem a participação
da atriz Sarah Clarke, que
atuou em “24 Horas”.

METRO

“Darksides
II”. Para
Xbox 360,
PlayStation
3, Windows
e Wii U

“Cavaleiros
dos Zodíaco:
Batalha do
Santuário”. 
Para
PlayStation 3
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O Festival de Bandas do
Shopping ABC dá conti-
nuidade a sua agenda de
shows gratuitos com a
apresentação do cantor
Jair Oliveira hoje, às 19h,
no Shopping ABC. Filho
de Jair Rodrigues, o músi-
co cresceu em um am-
biente frequentado por
grandes nomes da MPB e,
sob estas influências, deu
início a sua trajetória pro-
fissional. Seu primeiro
trabalho foi a interpreta-

ção de “Deus Salvador”,
no álbum “Jair Rodrigues
de Oliveira”.

Formado em Produção
Musical, Jair foi responsá-
vel pela produção de di-
versos artistas, entre eles
Luciana Mello, Jair Rodri-
gues e Tom Zé. Como com-
positor teve canções gra-
vadas por nomes como Pe-
dro Mariano, Ed Motta,
Ney Matogrosso,  e possui
ainda diversos CDs, DVDs.
No show, o cantor apre-

sentará músicas do seu
mais recente trabalho
“Sambazz”.

Em sua primeira edição,
o Festival de Bandas que
abrange inscrição online,
atividade infantil, pocket
shows no shopping e
show especial no parque
central de Santo André, já
trouxe para o shopping a
cantora e compositora
Luiza Possi e receberá ou-
tros grandes nomes da
música popular brasileira

como Fresno e Luciana
Mello. A fase eliminatória
do concurso musical con-
tinua nas terças-feiras e
outras quinze bandas se
apresentarão. Os três fina-
listas do festival serão
anunciados no dia 15 de
agosto.

METRO ABC

No Shopping ABC (avenida
Pereira Barreto, 42, Vila Gil-
da, tel.: 3437-7222). Hoje, a
partir das 19h. Livre. Grátis. 

O cantor e compositor Da-
niel vem a São Bernardo,
para apresentação única e
traz canções de seus 30 anos
de carreira. O show será rea-
lizado no Restaurante São
Judas, sexta-feira, a partir
das 20h. No repertório, can-
ções como “Desejo de
Amar", “Estou Apaixonado”,
“Quando Quero Falar com
Deus", entre outras. 

Carreira

José Daniel Camillo nasceu
em Brotas, em 1968. Aos oi-
to anos ganhou seu primei-
ro violão de seu pai José Ca-
millo. Desde então a música
e Daniel não se separaram
mais. Participou de diversos
festivais regionais de músi-
ca sertaneja, onde conhe-
ceu o amigo João Paulo,
com quem formou dupla
em 1980. O primeiro disco
foi lançado em 1985. Mas
foi apenas em 1992 que a
dupla se consagrou no mer-
cado musical com o traba-

lho “Desejo de Amar”.
Outros sucessos vieram,

como a moda caipira “Dia
de Visita” e a balada “Só dá
você na minha vida”. Em
1996, com o lançamento
de João Paulo & Daniel, a
dupla lança seu segundo
trabalho. O CD trazia a can-
ção romântica “Estou Apai-
xonado”, versão para “Es-
toy Enamorado”, de Dona-
to e Estefano. Em 1997, o
destino, porém, separou os
amigos. No auge da carrei-
ra, João Paulo faleceu num
acidente de automóvel.

No ano seguinte, Daniel
seguiu a carreira solo, lan-
çando em 1998 seu primei-
ro trabalho, que leva o seu
nome. Neste trabalho fo-
ram apresentadas as can-
ções “Adoro Amar Você” e
“Me Guardo pra Você”. São
17 álbuns de carreira solo,
quatro DVD’s e prêmios de
melhor cantor (2002, 2003,
2004 e 2008). 

Daniel gravou três CDs

intitulados “Meu Reino En-
cantando”, interpretando
músicas clássicas sertane-
jas, ao lado de grandes no-
mes do gênero, como: Al-
mir Sater, Pena Branca,
Chitãozinho e Xororó. Em
2010, lançou o trabalho
Raízes e a canção “Tenho
que Sonhar”. 

Em setembro de 2011,
lançou o CD, “Pra ser Feliz”.
O trabalho tem canções iné-
ditas, e regravação de alguns
sucessos como: “Do Fundo
do meu Coração” de Roberto
Carlos e Erasmo Carlos. O
CD também contêm os sin-
gles “Eu Amo Amar Você” e
o sucesso, “Tá no Coração”.

METRO ABC

No Restaurante São Judas
(avenida Maria Servidel De-
marchi, 1.749, Demarchi,
tel.: 4346-4444). Sexta-fei-
ra, a partir das 20h. Ingres-
sos: de R$ 100 a R$ 330
(com direito a jantar). Clas-
sificação: Livre. 

Daniel traz seu sertanejo
romântico a São Bernardo

Com 30 anos de carreira, cantor e compositor sobe
ao palco do Restaurante São Judas, sexta-feira, às
20h No repertório, sucessos como ‘Desejo de
Amar’,  ‘Estou Apaixonado’, entre outros

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cantor apresenta composições que o 
consagraram na música brasileira

Jair Oliveira se apresenta em Santo André

Visitantes de biblioteca do
ABC conhecerão Galeria Tátil 
A Biblioteca Interativa de In-
clusão Nogueira, em Diade-
ma, programou um passeio
voltado a pessoas com defi-
ciência visual. Hoje, às 13h,
10 pessoas irão à Pinacoteca,
na Capital, onde poderão

passar por experiências de
reconhecimento de objetos
por meio do toque. O públi-
co deve comparecer na bi-
blioteca para pegar o trans-
porte fretado disponibiliza-
do para o passeio. A inscri-

Cantor tem mais de cinco CDs 
e dois DVDs em seu repertório

Obras de Bruno Giorgi integram o 
acervo da Galeria Tátil

ção é por ordem de chegada.
Na Galeria Tátil da Pinacote-
ca estão expostas 12 estátuas
em bronze e o piso tátil de-
termina o caminho pelo
qual os visitantes devem pas-
sar para conhecer as obras
da galeria. A acessibilidade
ainda é complementada
com materiais sobre a expo-
sição em Braille. Os visitan-

tes irão conhecer obras de
Rodolfo Bernardelli, Victor
Brecheret, Bruno Giorgi e
Amilcar de Castro, entre ou-
tros artistas.

METRO ABC

Na Biblioteca Interativa
(rua Bernardo Lobo, 263,
Vila Nogueira, tel.:  4077-
0122). Livre. Grátis. 
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Os invasores

Cruzadas

Sudoku

O
s últimos dados divulgados pelo Ibope mos-
tram que o número total de pessoas com aces-
so à internet no Brasil, em qualquer ambiente
(domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou

outros locais), atingiu 82,4 milhões no primeiro tri-
mestre de 2012. Entretanto, seduzir os internautas
não é fácil. Continua sendo um grande desafio para
as marcas. Saiba mais nessa entrevista com Fernando
Taralli, presidente da agência VML.

As marcas estão sabendo dia-
logar com os internautas?
Nem todas. Principalmente
no ambiente do Facebook,
onde as marcas dão o estímu-
lo: “responda, comente, inte-
raja” e o diálogo fica por aí. O
erro mais comum é celebrar
o número de fãns no seu per-
fil, o real sucesso esta no nú-
mero de usuários engajados,
conversando, aprovando e
compartilhando o que a marca esta promovendo.

Como as empresas devem se posicionar nesse ambiente?
As empresas tem que ter bem claro o seu objetivo.
Diálogo? Presença? Vendas? SAC? Tudo junto? É preci-
so estar preparado pra receber os usuários , pois é
uma comunicação de duas mãos. Antes de se posicio-
nar, é preciso entender quem é seu público, estudá-lo,
saber quem são, o que gostam, quem os influencia. É
literalmente como entrar e falar numa roda de ami-
gos, meio sem pedir licença. É necessário entender
com quem você vai falar e o que você espera deles.

A publicidade nas redes sociais não incomoda?
Se feita de forma correta não. O próprio Facebook
mudou as páginas de marcas para timelines, como
dos usuários, buscando isso. Lá atrás, quando algumas
marcas fizeram os primeiros anúncios utilizando in-
fluenciadores, como blogueiros e Twitteiros, o anún-
cio era mal recebido. Neste aspecto, as marcas apren-
deram a utilizar essas pessoas como embaixadores de
sua marca, contando uma história através deles, e
não apenas anunciando diretamente.

Os investimentos na internet estão aumentando, como
você avalia esse cenário?
O share de investimento na internet finalmente che-
gou ao segundo lugar no mídia mix brasileiro e vamos
fechar 2012 com 13%. Esse crescimento deverá acen-
tuar-se, levando em conta a internet mobile, com a
proliferação de smart phones que no final deste ano já
serão mais de 30 milhões. Enfim, como em todo o
mundo, a internet passa a ser um meio de massa, dei-
xando de ser um meio de apoio. 

JOÃO FARIA

Papo de

propaganda

CONSUMIDOR 
CONECTADO

João Faria é jornalista, especialista em Comunicação Estratégica 
e Relações Públicas.

ABC DIGIPRESS

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Áries (21/3 a 20/4)
Escute mais as pessoas e aceite conselhos importantes que
irão te ajudar a se organizar melhor e acertar o caminho cor-
reto para o seu crescimento pessoal.
Touro (21/4 a 20/5)
Assuntos do coração misturados com negócios, os limites en-
tre um e o outro podem ficar confusos. Não deixe que uma
coisa prejudique a outra, equilíbrio.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Dia muito positivo para realizar parcerias com pessoas que
irão fazer a diferença nos seus negócios. Aprendizados e
crescimento profissional favorecidos.
Câncer (21/6 a 22/7)
Ganhos e vantagens podem passar pelas suas mãos, mas é
necessário ter mais concentração para não perder as oportu-
nidades, faça a sua parte, dedique-se.

Leão (23/7 a 22/8)
Convites para liderar grupos e resolver situações nas quais o
seu dinamismo é de grande valia. Aproveite para motivar as
pessoas e fazer boas parcerias.
Virgem (23/8 a 22/9)
Expansão pessoal, pessoas generosas podem surgir para fa-
cilitar a sua vida, basta você ser acessível e estabelecer
metas interessantes em comum com elas.
Libra (23/9 a 22/10)
Fique mais atenta ao movimento das pessoas, trate de acom-
panhar a maioria para ficar bem informada e no lado vence-
dor dos desafios que o dia apresentar.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Desafios nos relacionamentos, falta de confiança ou de cum-
plicidade com a pessoa amada. Vai ser preciso cada um ce-
der um pouco mais para dar tudo certo.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Boas oportunidades para fazer novos contatos e convencer as
pessoas a se aliarem a você. Uma boa apresentação pode fazer
toda a diferença, prepare-se.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Dividir responsabilidades e tarefas podem fazer o seu dia fluir
melhor, a sinergia do grupo pode ter resultados bem mais po-
sitivos do que você imagina.
Aquário (21/1 a 19/2)
Tendência a depender da aprovação ou participação de outras
pessoas em seus ideais, não basta ter boas ideias, você deseja
compartilha-las com os outros.
Peixes (20/2 a 20/3)
Bom dia para se relacionar com as pessoas, fazer contatos e
também aprender coisas novas. Pessoas diferentes podem tra-
zer novas oportunidades de negócios.

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal
Para falar com a redação: leitor.abc@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Você acha que desta vez o 
futebol brasileiro conseguirá 
o ouro nas Olimpíadas?

Celular
Finalmente a Anatel tomou providên-
cias com o descaso das operadoras
com o consumidor. Mas ainda há
muita coisa a se fazer, como contro-
lar o preço abusivo da Vivo que se
acha no direito de cobrar a mais só
por ser “melhor” que as outras, punir
a Nextel por completa ineficiência
também e manter o controle das ou-
tras punidas. Pelo menos, o primeiro
passo já foi dado. 
Leticia Sampaio – São Paulo, SP

Web  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Eleições
Premido pela ameaça da aproximação
de outros candidatos e a possibilidade
de vir a perder mais uma eleição,
pondo assim o fim de suas candidatu-
ras a cargo executivo pelo PSBD, José
Serra faz uma promessa demagógica
de tirar a Eletropaulo da prestação de
serviço na cidade de São Paulo, em en-
trevista ao Metro na edição de 23 de
julho. Serra está no poder direta ou in-
diretamente com o PSDB na capital há
15 anos e já poderia ter feito isso, afi-
nal já sabia perfeitamente do péssimo
serviço prestado pela concessionária.
Marcos Barbosa – Casa Branca, SP

@Tamislhp: Querem “apostar”
muito nos jovens. Mas eles não
estão preparados para tanta
responsabilidade.

@rportes: Sim, tem tradição no
futebol e bons jogadores. 

@ulisseskairuz: Não conseguirá
ouro não!!! 
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No litoral, entre a Bulgá-
ria, Grécia, Albânia e Sér-
via, a Macedônia tem o se-
gredo da hospitalidade. A
preciosidade dos balcãs é
uma possibilidade de via-
gem barata e de belezas
intocadas.  

A cidade histórica de
Ohrid serve de ponto de
partida para o passeio. Vale
a pena conhecer o anfitea-
tro que ainda é usado por
basílicas, como a maioria
dos edíficios que datam en-
tre os séculos 7 e 19.

Andando pela cidade
velha, o turista é brindado
com o cenário encantador
do lago e com as monta-
nhas ao fundo. A paisa-
gem fica ainda mais boni-
ta quando o tempo está
aberto.  

Além da cultura, o trata-
mento local é vip e não se

paga muito caro pela mor-
domia. De norte a sul, os
turistas encontram bons
restaurantes por um preço
acessível. As lojas de luxo e
os jantares vão pelo mes-
mo caminho, baixo custo e
boa qualidade. 

Durante a noite, é co-
mum que os moradores
saiam para dançar. Assim
se fecha a noite na Mace-
dônia.

Para mais informações,
acesse o site www.explo-
ringmacedonia.com.

METRO INTERNACIONAL

Cidade de Ohrid oferece uma
mistura de herança cultural e
beleza natural explícita em seu
lago  Macedônia é um 
destino barato e encantador

Ohrid é tesouro escondido em território balcã

FOTOS: METRO INTERNACIONAL

53,8%
é o percentual de 
pessoas que acreditam 
no cristianismo e são
ortodoxos na região.

Estadia
A melhor opção para
estadia em Ohrid é o
Hotel Sileks. A quatro
quilômetros do centro,
o hotel quatro estrelas
fica entre um lago cris-
talino e florestas de 
pinheiros. 
www.hotelsileks.mk

Cozinha típica
É uma mistura simples
de carne, legumes, pão
e aperitivos de entrada.
Dica: Peça uma taça de
vinho  local para acom-
panhar  o prato e deixar
a  refeição mais gostosa. 

Dicas valiosas

+

Passeios de um dia

A segunda maior cidade da Macedônia e
que faz fronteira com a Grécia é dona de
belezas naturais impressionantes. A re-
gião liga o sul do mar Adriático com o
mar Egeu e a Europa Central. É conheci-
da desde o período Otomano como “a ci-
dade dos cônsules”, uma vez que muitos
países europeus têm consulados no lo-
cal. Dois locais interessantes para conhe-
cer na cidade antiga são as ruínas e o an-
fiteatro. A entrada é paga, mas vale a pe-
na ver os vitrais. 

Albânia

Bitola

Joia secreta

O país tem tudo para receber uma visitinha
de quem passeia pela Macedônia. A uma ho-
ra de distância de Ohrid, o local é selvagem e
bem diferente do território balcã. Ao atraves-
sar a fronteira, saiba que poucas pessoas fa-
lam inglês no local. O país é dono dos três la-
gos fascinantes, o Escútare, que pertence à
Albânia e Montenegro, o Ohrid, que faz divi-
sa com a Macedônia, e o Butrinti.
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EFEITOS 
PARA INOVAR
O VISUAL 
DAS UNHAS
NO INVERNO

3 Inglesinha 
O efeito é igual ao da
unha francesinha. A di-
ferença está na combi-
nação de esmaltes co-
loridos. Use uma cor
para a base das unhas
e outra para as pontas.  

Craquelado  
Para fazer o efeito cra-
quelado, semelhante
ao de tinta rachada,
passe o esmalte de co-
bertura craquelada da
Riqué sobre o esmalte
colorido. 

Mãos de
inverno

Azul, verde, cinza e roxo são 
as novas cores de esmaltes para
aquecer as unhas na estação 

Acabamentos e texturas
variadas estão em alta

Não é somente o
guarda-roupa feminino que ga-

nha uma cara nova com a chegada do in-
verno. As tendências e cores da estação tam-

bém dominam os pequenos frascos de esmaltes. 
Os novos “queridinhos” das unhas femininas são os

esmaltes nas cores azul, cinza, marrom, roxo, rosa queima-
do e verde. Para diversificar o look, eles são encontrados em

diferentes versões de tons (claros ou escuros) e acabamentos
(opaco, cremoso ou cintilante). Os metalizados continuam em al-

ta, e nos próximos meses vale abusar do dourado, prata ou bronze.
Com as novidades em mãos é hora de inovar. Misturinhas e aca-

bamento são as sugestões das manicures para sair do convencional.
Os efeitos brincam com cores e texturas. 

Em gel
Febrinha norte-americana, a versão em gel ainda não tem fabri-
cante nacional, mas já é opção em alguns salões. O produto pro-
mete não descascar, não sujar e não perde o brilho por 14 dias.
No entanto, alguns especialistas questionam se o gel e o

procedimento usado para sua aplicação danificam as
unhas e a pele. Alguns alegam que a luz UV, usada pa-

ra secar e endurecer o esmalte, pode provocar
câncer de pele após exposições sucessivas,

pelo efeito cumulativo, além de dei-
xar as unhas quebradiças. 

METRO

Filha única
  O efeito é simples,
basta pintar a unha do
dedo anelar com uma
cor diferente das de-
mais. Opte por cores
vivas e contrastantes
para a filha única. 

Novo Azul, 

Risqué

Alegria, 

Impala

Verde 

Diferente!, 

Risqué

GreenCoffee

121, 

Artdeco

BrownFlacon 

28, 

Artdeco

Mettalic 

Copper Penny,

Revlon

NA HORA DE LIXAR
Unhas com pontas

quadradas quebram 

com mais facilidade 

do que as arredondadas.

Lixar bem as unhas e

deixá-las lisas também 

é importante para evitar

que   descamem 

e quebrem.

BASES
Compostas por

substâncias

fortificantes e

hidratantes, as

novas bases de

tratamento

deixam as unhas

lisas, fortes e

resistentes. 

EXTRABRILHO
O produto protege o

esmalte e evita que ele

saia antes do tempo. 

A dica é ter um vidro

em casa para retocar o

brilho das unhas, se

necessário. Basta

aplicar uma camada e

esperar secar.

Mettalic 

Gold Coin, 

Revlon

Caixa de 

Música, 

Impala
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Goleiro titular da Seleção
masculina de  futebol, Ra-
fael lesionou o cotovelo du-
rante o treinamento de on-
tem e passará por exames
médicos que definirão se o
atleta terá condições de de-
fender o Brasil nos Jogos.

A comissão técnica não fa-
lou em corte, mas a situação
preocupa. Se ele não tiver
condições para a estreia
contra o Egito, quinta-feira,
Neto jogará, mas ficará sem
um reserva. METRO

Rafael sofre lesão e vira dúvida

O hino nacional do Brasil
tocou pela primeira vez on-
tem na Vila Olímpica. Em
cerimônia com apenas seis
dos 259 atletas, já que a
maioria realizava treina-
mentos, a bandeira brasi-
leira foi hasteada no local
que abriga os atletas duran-
te os Jogos Olímpicos.

Chefe da missão brasi-
leira em Londres, Bernard
Razjman representou a de-
legação e foi oficialmente
cumprimentado pelo pre-
feito da Vila Olímpica,
Charles Allen. Após o has-

teamento da bandeira e a
execução do hino, Bernard
assinou um mural simbóli-
co para confirmar a partici-
pação na cerimônia.

Porta-bandeira brasilei-
ro, o cavaleiro Rodrigo Pes-
soa comemorou o fato e fez
questão de falar sobre a sua
emoção. “É uma satisfação
para mim. É minha sexta
Olimpíada. Todas são dife-
rentes, mas esta vai ser ain-
da mais pela função de car-
regar a bandeira na frente
dos nossos atletas”, disse
ao canal “SporTV”.

Primeira vez
Os atletas da Seleção mascu-
lina de futebol deixaram o
local de preparação, em St.
Albans, e conheceram a Vila
Olímpica. As partidas do
Brasil acontecem em Man-
chester e Hampden, além
do País de Gales.

“Estamos a poucos quilô-
metros daqui mas não sa-
bíamos realmente o que sig-
nifica uma Olimpíada. Essa
visita mostrou o espírito
olímpico”, disse o zagueiro
e capitão Thiago Silva.

METRO

Rafael é titular da Seleção

JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Bandeira brasileira ganha seu espaço na Vila
Olímpica Só seis dos 259 atletas do país participam

Pedacinho
de Brasil

Bandeira do Brasil é hasteada pela primeira vez na Vila Olímpica

HANNAH JOHNSTON/GETTY IMAGES

PAULO WHITAKER/REUTERS

METEORO

Bellucci
volta ao
top 40
Após a conquista do
título do ATP 250 de
Gstaad (SUI), no úl-
timo domingo, o te-
nista Thomaz Bel-
lucci, número um
do Brasil, ganhou
20 posições no ran-
king mundial e pu-
lou do 60º para o
40º lugar. A melhor
posição de Thomaz
na lista da ATP em
toda sua carreira foi
um 21º lugar, alcan-
çado em 2010.

METRO

B
om dia, galera, tudo bem? Estou muito feliz por ter conquis-
tado a vitória domingo em Edmonton, no Canadá, e espero
que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Realmente, eu
acho que aquele lugar estava em dívida comigo e agora, dois

anos depois daquela injustiça, repeti a vitória de 2010.
Foi uma vitória do planejamento e da paciência. Na verdade, o pri-

meiro passo decisivo rumo ao lugar mais alto do pódio foi dado no
sábado, depois do Qualifying. Largando em 5º, eu tive a chance de
trocar o meu motor Chevrolet por uma versão mais atualizada, com
algum ganho de potência. Mas decidi abrir mão de uma performan-
ce melhor a perder dez posições no grid. Na verdade, eu apostei no
grau de equilíbrio do meu carro. Trabalhamos forte, minha equipe e
eu, e conseguimos um carro não tão rápido, mas muito equilibrado.

Com o acerto, poderia ter lutado pela pole. Acontece que fui para
o Fast Six com o mesmo acerto de chuva do Q2. A gente apostou que
a pista não iria secar, porque choveu na classificação, mas a “dana-
da” secou e eu fiquei sem tempo de mudar o acerto.

Na corrida, outro momento decisivo foi quando fiquei atrás do
Alex Tagliani, durante exatas 23 voltas, na 2ª colocação. Isso foi entre
o meu primeiro e segundo (e último) pit. Naquela hora, poderia ter
forçado para cima dele, que estava fazendo uma excelente corrida
diante de sua torcida canadense. Mas o meu carro estava mais no
chão, então, foram voltas em que não forcei em tentativas de ultra-
passagens arriscadas e procurei poupar o equipamento.

É aquela coisa meio maluca que meu pai me falava quando eu era
moleque e eu, tonto, não conseguia enfiar na cabeça. Ele dizia: “Para
vencer nem sempre acelerar tudo é o principal. Às vezes, tirar o pé é
fundamental”. Foi que aconteceu. A economia permitiu que eu fi-
casse mais tempo na pista, pou-
co antes de parar fiz uma volta
em 1min17s8 e, mais o trabalho
perfeito no pit, voltei na ponta.

Na parte final, quando o Taku-
ma Sato estava tentando me pas-
sar, eu estava tranquilo, com o
meu amarelinho #3 na mão e,
no final, fui pra galera, para o
alambrado, para o pódio, com
tudo que tinha direito. É isso aí,
pessoal, contente demais em po-
der dividir essa alegria com vo-
cês e, como vice-líder, estou na
briga desse título. Muito obriga-
do e vamos que vamos!!!  Conta-
to: press@heliocastroneves.com.

EDMONTON DESSA VEZ 
NÃO ESCAPOU!

Elaine é cortada 
BAIXA. A CBF confirmou
ontem que a meia Elaine
foi cortada da Seleção fe-
minina de futebol. Um
exame de ressonância
magnética confirmou
uma lesão na musculatura
adutora esquerda da joga-
dora, que não terá tempo
suficiente para se recupe-
rar para os Jogos. A vaga
ficará com a lateral-es-
querda Danielli Pereira.

METRO

Atleta é pega 
no antidoping 
QUE FEIO. A corredora
marroquina Mariem Sel-
souli está fora dos Jogos.

Líder mundial dos 1.500
m, ela foi pega em antido-
ping realizado na etapa de
Paris da Diamond League.
O teste acusou o uso do
diurético furosemida, que
pode  mascarar o uso de
outras substâncias. METRO

‘Todos ficam
loucos por sexo’ 
AFRODISÍACO. As Olimpía-
das também marcam a
integração dos povos.
Mas essa integração mui-
tas vezes vai além do ha-
bitual. Quem confirma é
a judoca americana Ron-
da Rousey, medalhista
em Pequim-2008, que
também luta MMA: “to-
dos vão para os Jogos lou-
cos por sexo. São muitas
pessoas bonitas, no me-
lhor da sua forma física. E
todas juntas na Vila Olím-
pica. É natural.” METRO

Olimpíada

Castroneves conquistou

etapa de Edmonton (CAN)

DIVULGAÇÃO

Opinião
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O técnico e manager Sir
Alex Ferguson confirmou
ontem o que todos já sa-
biam: o Manchester Uni-
ted está mesmo interessa-
do no meia Lucas, do São
Paulo – que atualmente
está com a Seleção Brasi-
leira na Olimpíada. Ainda
que tenha admitido fazer
uma proposta, o escocês
reconheceu que o acordo
com o clube brasileiro
não está selado.

“Ainda não chegamos a
um acordo pelo jogador.
Mostramos interesse, mas
até que tenhamos chega-
do a esse acordo não po-
demos dizer que ele é nos-
so”, afirmou Ferguson,
cauteloso. 

A proposta dos ingleses
por Lucas na semana pas-

sada seria de 38 milhões
de euros (cerca de R$ 96
milhões). Valor que o São
Paulo teria recusado.

O jornal britânico “Dai-
ly Mirror”, no entando,
publicou que o Manches-
ter United já fechou a
contratação de Lucas por
26 milhões de libras, va-
lor equivalente a R$ 82,1
milhões.

Já o empresário do ca-
misa 7, Wagner Ribeiro,
negou que os ingleses te-
nham feito uma nova in-
vestida neste momento.

“Houve uma proposta
há 15 dias, que foi recusa-
da pelo São Paulo. Essa
notícia vinda da Inglater-
ra agora não procede. As
três partes precisam dar o
ok e não houve contato. O

Lucas está na Olimpíada
juntamente com a Seleção
Brasileira de futebol e es-
tá bastante focado em
conquistar o ouro”. disse
Ribeiro em entrevista ao

jornal “Lance!”.
Em caso de uma nova

proposta, no entanto, o
jogador deve ser negocia-
do com o Manchester. 

METRO

Depois da diretoria do Pal-
meiras garantir que Valdi-
via ficaria até o fim da dis-
puta da Libertadores do
ano que vem, o jogador
deixou seu futuro no Ver-
dão em aberto. Atendendo
a um pedido de sua famí-
lia, o Mago – que sofreu
um sequestro relâmpago
em junho – revelou que já
pensa na possibilidade de
deixar o alviverde rumo
ao exterior.

“Tenho propostas do Bra-
sil e de fora, mas de outro
clube daqui não dá. Se vier
uma boa, vamos sentar e

conversar. Contratos são
feitos para serem quebra-
dos”, disse o Mago.

O chileno também afir-
mou que a esposa está deci-
dida a não retornar ao Bra-
sil por conta do crime. Os
dois filhos do casal tam-
bém estão morando com
ela no Chile.

“A família não vai voltar
por uma questão de segu-
rança, de medo, sei como é
aqui, por isso estou aqui,
foi questão de momento
aquilo, não é que será sem-
pre", concluiu.

METRO

Lucas, 19 anos, deve ser negociado em uma nova proposta
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Meia tem contrato com o Verdão até 2015

PAULO FISCHER/FUTURA PRESS

Tite ainda
sonha com 
o Brasileirão 
LUTA. O Corinthians ain-
da tenta se recuperar 
no Brasileiro após a con-
quista da Libertadores.
Mesmo com 12 pontos,
16 atrás do líder Atléti-
co-MG,  o técnico Tite
promete não largar a
competição. “Se o cara
estiver se motivando 
para o Mundial, pode
largar porque não vai
chegar preparado lá. Se
o técnico estiver pensan-
do só nisso, pode trocar.
Para chegar bem no Ja-
pão, tem de pensar no
dia a dia”, disse. 

METRO

Joel Santana 
é demitido 
do Flamengo
MATOU O PAPAI. A quinta
passagem de Joel Santa-
na pelo Flamengo acabou
ontem. Depois de quase
seis meses no rubro-ne-
gro – campanha de 31
jogos, com 17 vitórias,
cinco empates e nove
derrotas – o treinador 
foi dispensado pelo clu-
be. Joel passou pela crise
causada pelas elimina-
ções na 1a fase da Liber-
tadores e no Carioca,
quando não conseguiu
chegar nem  a uma final
de turno, mas sucumbiu
ao fraco desempenho do
time no Brasileiro. Dori-
val Junior e Levir Culpi
estão na pauta. METRO

Breves Sonho inglês 
RODRIGO COCA / FOTOARENA 

Valdivia já cogita 
deixar o Palmeiras

Inter coloca Rafael
Moura no Santos
O Santos parece ter encon-
trado um novo atacante pa-
ra suprir as carências da
equipe: Rafael Moura. O
técnico Muricy Ramalho
declarou interesse no joga-
dor na semana passada,
mas disse que o acerto de-
pendia do jogador. A dire-
toria santista até ficou si-
lenciosa sobre o assunto,
mas o vice-presidente de
futebol do Inter, Luciano
Davi, entregou o alvinegro:
“Liguei para o Rafael Mou-
ra, mas ele já está acertado
até o final do ano com o
Santos. Ele deu a palavra
ao Muricy. Deixou a porta
aberta para negociarmos a
partir de dezembro.”

O Santos, porém, não
confirma a concretização
do negócio e segue a linha
de só comentar negocia-
ções que já estejam con-
cretizadas.

Pelos lados do Flumi-
nense, clube com o qual o
atleta tem vínculo, nin-
guém confirma a informa-
ção do dirigente do Inter.
As conversas entre os jo-
gadores durante a última
semana, no entanto, era
de que o He-Man – apelido
do atacante – estava mes-
mo de saída do time das
Laranjeiras.

Na ativa

Na reapresentação do San-
tos após a derrota para o
Vasco, o meia Patrício “Pa-
to” Rodriguez e o atacante
Bill fizeram o primeiro trei-
no ao lado dos demais com-
panheiros no CT Rei Pelé.

As duas caras novas do
Peixe participaram das ati-
vidades de aquecimento
em duplas e integraram o
rachão em campo reduzi-
do ao lado dos reservas e
jogadores que não foram
relacionados para o jogo

contra os cariocas. Pato
foi anunciado na última
sexta-feira, vindo do Inde-
pendiente (ARG). Já Bill
ainda não foi oficializado
porque o alvinegro aguar-
da o atacante estar regis-
trado no BID. METRO

Dirigente do Colorado diz que foi atrás do He-Man, que o confidenciou
já ter acertado contrato com o Peixe Alvinegro ainda não confirma

Rafael Moura, o He-Man, deve ser o novo atacante do Peixe

WALLACE TEIXEIRA / FOTOARENA 
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